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 מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 לימודי רפואה סינית

כבר במשך שנים שהרפואה סינית היא אחת מהאלטרנטיבות הפופולאריות בעולם המשמשת  
רבות אף רופאים קונבנציונאליים בבתי חולים. מחקרים מוכיחים כי טיפול באמצעות רפואה סינית 

ראה כי הוא משפר במידה רבה את בריאות המטופל הן מבחינה פיזית והן מבחינה יעיל מאוד ונ
רגשית. מטופלים רבים מתנסים בדיקור הסיני וניתן לראות כי הוא טיפול מאוד פופולארי בקרב 
כל העולם שכן הוא מתאים למטופלים בכל גיל ואפילו לילדים. ההבדל בין הרפואה הסינית לבין 

לית היא ללא ספק הגישה והדרך אליה ניגשים לטיפול. הרפואה הסינית הרפואה הקונבנציונא
דורשת אבחון מעמיק של המטופל, מבחינת היסטוריה רפואית, סימנים שונים בגוף, תזונה 

יומיומית, התבוננות בהתנהגות המטופל וכדומה. המטפל מעניק למטופל ייעוץ לגבי אורח החיים 
ולא באמצעות טיפול תרופתי שירגיע רק את התסמינים.  שלו ומנסה לעזור לו באמצעות שינוי

 לאחר הייעוץ נבנית אסטרטגיה מגובשת שתכלול צמחי מרפא, טיפול במגע וכמובן דיקור סיני.

 תכנית הלימודים

המכללה האקדמית בווינגייט היא אחת מהמכללות היחידות המנהלות בית ספר לרפואה 
לימודי  ם מהעולם האלטרנטיבי, בו כמובן בולטיםמשלימה, מדריכות סטודנטים במגוון תחומי

המכשירים סטודנטים באמצעות רפואה מסורתית ועתיקה המשמשת מוסדות  רפואה סינית
רבים בטיפול יעיל לבעיות בריאותיות רבות. תכנית הלימודים במכללה מאוד אינטנסיבית וכוללת 

ארבע שנים של לימודים מרתקים אשר חושפים את הסטודנטים לעולם מאוד מיוחד ושונה 
למעשה הרפואה המערבית. במהלך השנה הראשונה  בתכלית מהרפואה הקונבנציונאלית, שהיא

יילמדו מבואות ופיסיולוגיה, בשנה השנייה יילמדו פתולוגיות ומחלות פנימיות, בשנה השלישית 
הסטודנטים ילמדו אבחנה מבדלת וקליניקה ובשנה הרביעית יזכו להתנסות במהלך קליניקה 

 טיפולית וסטאז'.

 איכות וניסיון

והינו ייחודי ושונה מכל  לימודי רפואה סינית עבור וינגייטהאקדמית ב מסלול הלימודים במכללה
שנים, כאשר בכל שבוע  4שעות אקדמיות הפרוסות על  3,000השאר. הסטודנטים לומדים מעל 

הרביעית  לומדים כיומיים וחצי, מה שמאפשר לסטודנטים ללמוד ולעבוד ואפילו במהלך השנה
לעסוק בתחום בקליניקה פרטית או במוסד רפואי מסוים כמו קופת חולים או בית חולים. הבחירה 

במכללה האקדמית בווינגייט נעשית במיוחד בעיקר תודות לצוות המרצים המיומן ובעל הניסיון, 
שקיבל התמחות במוסדות הגבוהים ביותר בארץ ובחו"ל. המכללה מספקת לסטודנטים את 

החדישים ביותר והטכנולוגיה המתקדמת, בכדי ללמוד בסביבה מאתגרת ומלמדת ברמה  הכלים
מאוד גבוהה. השיטות הלימודיות גם הן מאוד ייחודיות הכוללות לימודים פרונטאליים יחד עם 

לימודים מעשים וכמון צפייה קלינית כבר מהרגע הראשון. במכללה מאמינים בניסיון של 
קופת הלימודים ומבטיחים כי באמצעות ניסיון מקצועי יוכלו להפוך הסטודנטים שנצבר במהלך ת

 למטפלים מין השורה הראשונה.
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